Mastermodulen uit de master EN
Wilt u zich verder professionaliseren in uw vakgebied, maar niet direct een masteropleiding volgen?
Of heeft u al een post HBO of master opleiding gevolgd en bent u geïnteresseerd in nieuwe,
aanvullende thema’s? Dan zijn de mastermodulen uit de masters Educational Needs wellicht geschikt
voor u.
In een mastermodule volgt u vijf bijeenkomsten van een thema uit de master Educational Needs(SEN)
die u interessant vindt.
Met een mastermodule maakt u een verdere stap op uw professionaliseringsladder. U neemt hiermee
deel aan een activiteit op een geaccrediteerd masterniveau. Inhoudelijk gaat het om onderwerpen die
actueel zijn en die een grote relevantie hebben voor de ontwikkelingen in uw werkveld en op uw
vakgebied. Bij mastermodules wordt bovendien nadrukkelijk een link gelegd met dat wat de
wetenschap, nationaal en internationaal, hierin kan betekenen. Alle mastermodules worden
ondersteund door een rijke elektronische leeromgeving die u voorziet van gevarieerde bronnen,
oefenvormen en illustraties. U kunt rekenen op 60 tot 140 uur studielast. Daarvan besteedt u vijf
dagdelen aan bijeenkomsten met een of meerdere docenten. Een mastermodule kan worden
afgerond met een toets waarmee u -op basis van de nieuw verworven kennis- een prestatie uitvoert in
uw eigen praktijk. Indien u een mastermodule met goed gevolg afrondt, ontvangt u na afloop een
certificaat. Maakt u geen toets dan ontvangt u een bewijs van deelname. U maakt dan de opdrachten
die relevant zijn voor het volgen van de bijeenkomsten.
De mastermodule kan geregistreerd worden in het lerarenregister. Op het certificaat staat hiervoor een
logo met activiteitennummer voor het register.
In onderstaand leerlandschap ziet u de mastermodules die u kunt volgen, onderverdeeld in
specialisatieroutes. Naast deze modules kunt u ook de module educational needs en communicatie
volgen. Dit zijn de verplichte modules uit de master Sen die iedereen moet volgen om master te
kunnen worden.
Binnen uw regio(Hoorn e.o.) worden een aantal modules aangeboden op locatie. Naast deze modules
op locatie kunt u ook kiezen voor het volgen van een module naar keuze op één van de lesplaatsen
van het Seminarium voor Orthopedagogiek(Utrecht of Amsterdam).
Het volgen van een module kost €690,- per persoon per module.

Modules in regio Hoorn 2018-2019
1. Autisme
In deze mastermodule wordt een verbinding gemaakt tussen kennis vanuit de kinderpsychiatrische
theorie en de ecologische pedagogische werkelijkheid van het werken met leerlingen met ASS in de
onderwijspraktijk. Er wordt ingegaan op de verklaringen van autisme, op de beperkingen in de sociale
interactie, in de communicatie, in het verbeeldend vermogen en op de prikkelgevoeligheid die een
leerling met ASS kan ondervinden in de schoolsituatie. De manier waarop deze leerlingen denken en
leren en de consequenties voor het onderwijs komen aan bod. De rol van de leraar heeft hierin een
centrale rol.
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2. Hoogbegaafdheid
Leraren staan voor de taak om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Aandacht voor de
(hoog) begaafde leerling mag daarbij niet ontbreken. Voor (hoog) begaafde leerlingen zijn
aanpassingen, zowel didactische als pedagogische, essentieel om zich te kunnen ontwikkelen naar
zijn of haar capaciteiten, maar ook om het welbevinden en het ontwikkelen van een goede
leerhouding te verzekeren. In deze mastermodule komen diverse aspecten van het omgaan met
(hoog) begaafde leerlingen aan de orde. De leraar wordt gezien als de spil in de begeleiding van deze
leerling. Hij/zij weet wat hoogbegaafdheid inhoudt, signaleert, heeft kennis van leer- en
onderwijsbehoeften, van aanpassingen en materialen, past interventies toe en biedt ondersteuning op
sociaal-emotioneel gebied. De doorgaande lijn in de school wordt eveneens nader bekeken. Hierbij
kunt u denken aan visie- en beleidsontwikkeling, protocollen voor signalering, beslissingen over
versnellen, het ontwikkelen van een plusklas, enzovoort.

Hebt u interesse?
Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst: aanmelden via secretariaat@dewestfrieseknoop.nl
Datum:
Tijd:
Locatie:

22-05-2018
16.00 - 17.30 uur
Kerkstraat 79, 1687 AM Wognum

Voor meer informatie:
Contactpersonen:
Marjan Plazier, onderwijsadviseur
marjan.plazier@hu.nl

Pagina 2 van 2

